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O ano de 2013, imbuído no que tem sido a realidade socioeconómica nacional dos últimos tempos, prevê um orçamento rigoroso, no que 
toca à despesa na Administração Pública em geral. Não obstante, e conscientes da realidade, a Direção da Agência para a Modernização 
Administrativa, I.P. (AMA) mantém o compromisso de apostar na formação do seu ativo humano e da Rede Nacional de Serviços de 
Atendimento pois é no conhecimento e na nossa capacidade de adaptação e reinvenção que seremos capazes de responder aos novos 
desafios e alavancar novas oportunidades.  
 

Deste modo, o presente plano de formação foi concebido após um diagnóstico de necessidades de formação efetuado junto de todos os 
funcionários AMA mas também tendo em conta os novos desafios previstos no âmbito da modernização e simplificação administrativa pelo 
que a oferta formativa resultante está enquadrada nas áreas estruturantes da Agência e da Rede Nacional de Serviços de Atendimento. 
Apresentamos, assim, um conjunto  diversificado de cursos, em diferentes áreas comportamentais e técnicas, onde a aposta geral é 
promover o conhecimento, potenciar o pensamento crítico e o desenvolvimento intelectual e incentivar a criatividade e inovação.  
 

No quadro da flexibilidade em que se baseia a atividade formativa da AMA, a oferta de formação contida neste plano não esgota a 
possibilidade de se realizarem outras ações de formação que venham a ser consideradas necessárias para a prossecução dos objetivos 
desta Agência e para apoio aos seus funcionários e parceiros.  
 

O Conselho Diretivo e o Departamento de Formação da AMA convidam-no a participar nas Novas Aprendizagens que preparámos para este 
ano, certos de que a partilha e construção do conhecimento a gerar nos vários cursos previstos irão potenciar ganhos crescentes em 
eficiência e produtividade e, logo, um melhor serviço para o cidadão.  
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INSCRIÇÕES E CERTIFICAÇÃO 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
 

Neste ano de 2013 o Departamento de Formação da AMA vai promover um conjunto de cursos muito variado e em resposta ao 
diagnóstico de necessidades efetuado junto dos seus próprios funcionários. A oferta formativa que vai ser promovida também 
é dirigida a todos os funcionários das entidades representadas na RNSA – Rede Nacional de Serviços de Atendimento.  

 

As metodologias de formação previstas para o presente ano são essencialmente as seguintes: 

 

Formação Formal – Cursos certificados com avaliação da aprendizagem, sob os modelos presencial, eLearning ou 
blended-Learning, com um percurso formativo definido e tutoria pedagógica contínua e ativa. 

 

Autoformação – Conteúdos pedagógicos com avaliação da aprendizagem e disponíveis online, com percurso 
formativo pré-definido, ou não, e sem uma tutoria pedagógica contínua.  

 

Inscrições – Todas as inscrições são gratuitas e devem ser feitas em  qualquer momento através da página do Site 
www.rcc.gov.pt/novaaprendizagem.  O Departamento de Formação assume que todas as fichas de pré-inscrição submetidas 
pelos interessados são feitas após  a validação das respetivas chefias e informa que a confirmação da participação nos cursos 
será feita diretamente aos interessados via e-mail.  

 

Certificação da Formação – A certificação da formação está dependente da realização de testes de avaliação final, incluindo 
nos cursos de autoformação, que validarão a realização das ações de formação e permitirão proceder-se à avaliação da 
aprendizagem. No caso em que não haja avaliação, o certificado será apenas de participação. 
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OFERTA FORMATIVA 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
 

Formação Inicial Comportamental (FIc) 
FIc – Área 1:  ATENDIMENTO (At)  

 FIcAt1 – As LC: Missão, Valores e Serviço ao Cidadão [bL]    
 

Formação Inicial Técnica (FIt) 
FIt – Área 1:  PLATAFORMAS (P)  

 FItP1 – O Balcão Multisserviços: Pressupostos e Procedimentos [bL]   

 FItP2 – SIGA: Sistema de Informação para a Gestão do Atendimento [Af]   

 FItP3 – GeRFIP: Requisição de Bens e Serviços [Af]   

 FItP4 – Eu e o SharePoint: Instruções para utilizadores finais [Af]    

 FItP5 – SIR: Sistema da Indústria Responsável [Af]  

  FItP6 – Casa do Cidadão de Cabo Verde – Certidões Online [Af]  

 

Cursos novos 

Metodologias de formação: 
P = Presencial | eL = eLearning | bL = blended learning | Af = Autoformação 

Legenda:  

Formação Inicial - formação que visa a aquisição das capacidades indispensáveis ao exercício duma profissão ou função. Constitui  o primeiro 
programa de formação que habilita ao desempenho das tarefas base de uma função ou profissão. 

… in Terminologia da Formação Profissional, CIME, 2001 

 

Formação gratuita e certificada para funcionários AMA 
e Funcionários das Lojas do Cidadão e BMS 

(entidades públicas e privadas) 
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Cursos novos 

Metodologias de formação: 
P = Presencial | eL = eLearning | bL = blended learning | Af = Autoformação 

Legenda:  Formação gratuita e certificada para funcionários AMA 
e Funcionários das Lojas do Cidadão e BMS 

(entidades públicas e privadas) 

Formação contínua - formação que engloba todos os processos formativos organizados e institucionalizados subsequentes à  formação profissional 
inicial com vista a permitir uma adaptação às transformações tecnológicas e técnicas, favorecer a promoção social dos indivíduos, bem como 
permitir a sua contribuição para o desenvolvimento cultural, económico e social. 

… in Terminologia da Formação Profissional, CIME, 2001 

 

Formação Contínua Comportamental (FCc) 
FCc – Área 1: ATENDIMENTO (At)  

 FCcAt1 – O Atendimento ao Público [eL]  

 FCcAt2 – Gestão de Reclamações [eL]  

 FCcAt3 – Gestão de Conflitos [eL]  

 

FCc – Área 2: LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPAS (LGE)  

 FCcLGE1 – Liderança e Gestão de Equipas [eL]    

 FCcLGE2 – Desenvolver a Motivação na Equipa [eL]  

 

Formação Contínua Técnica (FCt) 
FCt – Área 1: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO (GO)  

 FCtGO1 – Gestão do Tempo [eL]  
 

FCt – Área 2: FINANÇAS, CONTABILIDADE E FISCALIDADE (FCF)  

 FCtFCF1 – Introdução ao Código dos Contratos Públicos [Af]  
 

FCt – Área 3: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (TI)  

 FCtTI1 – Administração Eletrónica [Af]    

 FCtTI2 – Competências Fundamentais em TIC [Af]  

 FCtTI3 - SharePoint avançado para utilizadores finais [Af]  

 
 

 

OFERTA FORMATIVA 
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CALENDÁRIO DA FORMAÇÃO 
 
FORMAÇÃO INICIAL, COMPORTAMENTAL E TÉCNICA 
 

Cursos 

FIcAt1 (bL) 
As Lojas do Cidadão: Missão, 
Valores e Serviço ao Cidadão 

Destinatários Modalidade de 
Formação 

Região/Local N.º ações 
em 2013 

Nº formandos 
por ação 

Duração 
Datas 

previstas (*) 

Profissionais de atendimento 
que vão integrar uma nova 

Loja do Cidadão.  
Blended Learning Todo o país 

Conforme 
necessário 

20 
8h pres. 

9h online 

Por 
convocatória 

da AMA 

FItP1 (bL) 
O Balcão Multisserviços: 
Pressupostos e Funcionamento 

Operadores que vão 
iniciar atividade num 
Balcão Multisserviços 

Blended Learning Todo o país 
Conforme 
necessário 

20 
14h pres. 
9h online 

Por 
convocatória 

da AMA 

FItP2 (Af) 
SIGA: Sistema Integrado para 
a Gestão do Atendimento 

Operadores dos balcões 
de atendimento nas 

Lojas do Cidadão 
Autoformação 

  
3 h online 

Por 
convocatória 

da AMA 

FItP4 (Af) 
Eu e o SharePoint: Instruções 
para utilizadores finais 

Funcionários AMA e 
utilizadores da RCC 

Autoformação 
20 horas 

online 

abril / junho/ 
setembro / 
novembro 

FItP3 (Af) 
GeRFIP: Requisição de Bens e 
Serviços 

Funcionários das Lojas, 
PAC, BMS e serviços 

centrais da AMA 
Autoformação 5horas 

online 
março 

FItP5 (eL) 
SIR: Sistema da Indústria 
Responsável 

Funcionários AMA e 
parceiros da Adm. 

Central e Local 
Blended Learning 6h pres. 

12h online 

Por 
convocatória 

da AMA 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
 

Todo o país 
Conforme 
necessário 

20 

Todo o país 1 20 

Todo o país 4 25 

Todo o país 
Conforme 
necessário 

20 

FItP6 (Af) 
Casa do Cidadão de Cabo 
Verde – Certidões Online 

Operadores do Balcão 
Multisserviços 

20h online 
maio / junho Todo o país 

Conforme 
necessário 

20 Autoformação 

(*) As datas exatas dos cursos/ações de formação, dentro dos meses indicados, serão divulgadas em tempo útil através do Site da Nova Aprendizagem - www.rcc.gov.pt/novaaprendizagem 
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CALENDÁRIO DA FORMAÇÃO 
 
FORMAÇÃO CONTÍNUA, COMPORTAMENTAL E TÉCNICA 
 

Cursos 

FCcAT1 (eL) 
Atendimento ao Público 

Destinatários Modalidade de 
Formação 

Região/Local N.º ações 
em 2013 

Nº formandos 
por ação 

Duração 

Profissionais de 
atendimento da RNSA eLearning 2 20 

24 horas 
online 

FCcLGE1 (eL) 
Liderança e Gestão de Equipas 

2 20 
Coordenadores e 

responsáveis de equipas 
março / 

setembro 

março 
/junho 

Datas 
previstas (*) 

Todo o país 

@ FEVEREIRO 2013 
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FCcAT3 (eL) 
Gestão de Conflitos eLearning 2 20 

20 horas 
online 

julho / 
outubro 

Todo o país 

FCcAT2 (eL) 
Gestão de Reclamações 

Profissionais de 
atendimento da RNSA eLearning 2 20 

20 horas 
online 

abril / 
setembro 

Todo o país 

Profissionais de 
atendimento da RNSA 

eLearning Todo o país 20 horas 
online 

FCcLGE2 (eL) 
Desenvolver a Motivação na 
Equipa 

2 20 
Coordenadores e 

responsáveis de equipas 
maio / 

outubro 
eLearning Todo o país 20 horas 

online 

(*) As datas exatas dos cursos/ações de formação, dentro dos meses indicados, serão divulgadas em tempo útil através do Site da Nova Aprendizagem. - www.rcc.gov.pt/novaaprendizagem 
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CALENDÁRIO DA FORMAÇÃO 
 
FORMAÇÃO CONTÍNUA, COMPORTAMENTAL E TÉCNICA 
 

Cursos 

FCtGO1 (eL) 
Gestão do Tempo 

Destinatários Modalidade de 
Formação 

Região/Local N.º ações 
em 2013 

Nº formandos 
por ação 

Duração 

Funcionários AMA e de 
todas as entidades da 

RNSA 

eLearning 2 20 
20 horas 

online 

FCcTI2 (Af) 
Competências Fundamentais 
em TIC 

6 20 C1: mar-abr 
C2: jun-jul 
C3:set-out 

junho / 
outubro 

Datas 
previstas (*) 

Todo o país 

@ FEVEREIRO 2013 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
 

FCcTI1 (Af) 
Administração Eletrónica Autoformação 2 20 

10 horas 
online 

julho / 
novembro 

Todo o país 

FCtFCF1 (Af) 
Introdução ao Código dos 
Contratos Públicos 

Funcionários AMA Autoformação 2 20 
10 horas 

online 
abril /  
julho 

Todo o país 

Autoformação Todo o país 30 horas 
online 

FCcTI3 (Af) 
SharePoint avançado para 
utilizadores 

2 20 Todo o país 20 horas 
online 

Funcionários AMA e de 
todas as entidades da 

RNSA 

Funcionários AMA e de 
todas as entidades da 

RNSA 

Autoformação Funcionários AMA e 
utilizadores da RCC 

junho / 
outubro 

(*) As datas exatas dos cursos/ações de formação, dentro dos meses indicados, serão divulgadas em tempo útil através do Site da Nova Aprendizagem. - www.rcc.gov.pt/novaaprendizagem 

9 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFF5UDdMeHlzTVc0LU9uZlhfX0E1X2c6MA
http://www.rcc.gov.pt/novaaprendizagem
http://www.rcc.gov.pt/novaaprendizagem
http://www.rcc.gov.pt/novaaprendizagem


As Lojas do Cidadão: Missão, Valores e Serviço ao Cidadão 
DESTINATÁRIOS 

Profissionais de atendimento que vão integrar uma nova Loja do Cidadão. Novos funcionários das Lojas do Cidadão. 
 

OBJETIVOS 

Apresentar o projeto Lojas do Cidadão | Acolher os funcionários e integrá-los na cultura das Lojas do Cidadão | Refletir sobre os princípios e as 
boas práticas do atendimento ao público. 
 

CONTEÚDOS  

• As Lojas do Cidadão: missão , visão e valores. 

• As fases do atendimento. 

• Comunicação verbal e não verbal. 

• Escuta ativa. 

• Gestão de conflitos e reclamações. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Blended-Learning 
 

DURAÇÃO 

8h presenciais + 9h online 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Para a componente online é necessário computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências 
informáticas na ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

 

FORMAÇÃO INICIAL COMPORTAMENTAL 

FIcAT1 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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O Balcão Multisserviços: Pressupostos e Procedimentos 
DESTINATÁRIOS 

Operadores do Balcão Multisserviços (BMS), no início das suas funções. 
 

OBJETIVOS 

Conhecer a origem do BMS e a sua importância nas Lojas do Cidadão | Compreender os serviços das diferentes entidades | Conhecer os passos 
inerentes às operações fundamentais para a prestação de serviços com a plataforma BMS | Compreender a integração entre as plataformas das 
entidades com a do BMS. 
 

CONTEÚDOS  

• Serviços prestados no BMS e respetivas entidades. 

• A plataforma BMS. 

• Prestação de informações e serviços com o apoio da plataforma BMS. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Blended-Learning 
 

DURAÇÃO 

14h presenciais + 9h online 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Para a componente online é necessário computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências 
informáticas na ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

 

FORMAÇÃO INICIAL TÉCNICA 

FItP1 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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SIGA: Sistema de Informação para a Gestão do Atendimento 
DESTINATÁRIOS 

Operadores dos balcões de atendimento nas Lojas do Cidadão. 
 

OBJETIVOS 

Saber a origem do SIGA e a sua importância nas Lojas do Cidadão | Conhecer os diferentes módulos da plataforma e a importância de cada um | 
Compreender os passos inerentes às operações fundamentais da plataforma SIGA | Adquirir as competências necessárias à boa utilização e 
maximização da plataforma SIGA. 
 

CONTEÚDOS  

• A plataforma SIGA: sua estrutura e funcionalidades. 

• Procedimentos para a realização do atendimento. 

• Informação gerada pela plataforma. 

• Cuidados a ter na utilização da plataforma. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Autoformação 
 

DURAÇÃO 

3 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

 

FORMAÇÃO INICIAL TÉCNICA 

FItP2 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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GeRFIP: Requisição de Bens e Serviços 
DESTINATÁRIOS 

Funcionários da AMA, das Lojas do Cidadão, Espaços Empresa, dos PAC e dos BMS não integrados que foram nomeados como representantes de 
bens e serviços nas respetivas equipas (*). 
 

OBJETIVOS 

Conhecer a estrutura e funcionalidades do GeRFIP | Aprender a utilizar a ferramenta na ótica do requisitante de bens e serviços | Compreender 
os procedimentos a tomar nas diferentes fases do processo de requisição de bens e serviços | Saber efetuar a requisição de bens e serviços, do 
início até ao fim, na plataforma GeRFIP. 
 

CONTEÚDOS  

• O GeRFIP: sua estrutura e funcionalidades. 

• A requisição de bens e serviços. 

• As fases do processo de requisição de bens e serviços. 

• Os procedimentos de cada uma das fases e a sua realização no GeRFIP. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Autoformação 
 

DURAÇÃO 

5 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

 

FORMAÇÃO INICIAL TÉCNICA 

FItP3 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
 

(*) Apenas podem participar nesta formação os funcionários a quem foi 
atribuído o código de acesso à plataforma GeRFIP. 

 ! 
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Eu e o SharePoint: Instruções para utilizadores finais 
DESTINATÁRIOS 

Funcionários da AMA e parceiros que utilizam o espaço colaborativo da Rede Comum do Conhecimento (RCC), quer na sua vertente informativa 
quer colaborativa (*). 
 

OBJETIVOS 

Conhecer a estrutura e as funcionalidades do SharePoint | Aprender a utilizar a ferramenta na ótica do utilizador final | Compreender os 
procedimentos a tomar na realização de ações base de utilização do SharePoint: navegar no SharePoint, editar dados pessoais, editar e atualizar 
listas, participar em fóruns, responder a inquéritos, etc. | Desenvolver competências de utilização dos espaços colaborativos. 
 

CONTEÚDOS  

• O SharePoint: sua estrutura e funcionalidades. 

• As características específicas do SharePoint na ótica do utilizador final. 

• Experimentação prática do SharePoint na ótica do utilizador final. 

• Dinâmicas de facilitação e utilização dos espaços colaborativos da RCC. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Autoformação 
 

DURAÇÃO 

20 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO INICIAL TÉCNICA 

FItP4 

(*) Esta formação não se destina aos administradores dos espaços  nem aos 
gestores de projetos, mas apenas aos utilizadores finais dos espaços 

colaborativos  da RCC (Rede Comum do Conhecimento) que não tenham 
experiência em utilizar o SharePoint. ! 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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SIR: Sistema da Indústria Responsável 
DESTINATÁRIOS 

Funcionários AMA e parceiros da Administração Central e Local que são partes ativas e interessadas no processo de licenciamento industrial com 
base no Sistema da Indústria Responsável – SIR. 
 

OBJETIVOS 

Apresentar o novo Decreto-Lei 169/2012 de 1 de Agosto (SIR – Sistema da Indústria Responsável) no âmbito dos estabelecimentos industriais das 
diferentes tipologias. 
 

CONTEÚDOS  

• Apresentação do normativo legal que enquadra o SIR. 

• Identificação dos trâmites processuais (fluxos de processo), e entidades responsáveis por cada tipologia de estabelecimento. 

• Apresentação do BackOffice Único, na vertente SIR. 

• Estudos de caso sobre a aplicação prática do SIR em contexto de realidade simulada. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Blended Learning 
 

DURAÇÃO 

6 horas presenciais  + 12 horas online 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Apenas podem participar nesta formação os profissionais que forem nomeados pelas próprias entidades para a gestão deste processo. 

FORMAÇÃO INICIAL TÉCNICA 

FItP5 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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Casa do Cidadão de Cabo Verde – Certidões Online 
DESTINATÁRIOS 

Operadores dos Balcões Multisserviços. 
 

OBJETIVOS 

Descrever em que consiste o serviço da casa do cidadão de Cabo Verde | Demonstrar como se deve realizar o login no portal | Demonstrar como 
se deve realizar o serviço de contra-prova | Exemplificar como realizar o pedido das certidões online | Compreender como expedir os processos 
realizados . 
 

CONTEÚDOS  

• Enquadramento. 

• Autenticação no Porton. 

• Serviço de contra-prova.  

• Certidões online de Cabo Verde. 

• Expedição de processos.  
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Autoformação 
 

DURAÇÃO 

20 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Ter conhecimentos básicos de utilização da plataforma Balcão Multisserviços. Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou 
continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

 

FORMAÇÃO INICIAL TÉCNICA 

FItP6 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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Atendimento ao Público 
DESTINATÁRIOS 

Profissionais de atendimento das Lojas do Cidadão, dos Espaços Empresa e de outros serviços descentralizados da Rede Nacional de Serviços de 
Atendimento.  
 

OBJETIVOS 

Compreender a importância da adoção de comportamentos e atitudes adequadas ao exercício da função de Atendedor | Desenvolver e 
melhorar competências de atendimento para cada momento da interação e para cada perfil de cidadão/cliente | Saber compreender e valorizar 
a imagem, a visão, a missão e os valores das Lojas do Cidadão, dos Espaços Empresa e dos BMS.  
 

CONTEÚDOS  

• O Atendimento ao público. 

• Técnicas de atendimento. 

• Normas de conduta. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

eLearning 
 

DURAÇÃO 

24 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA COMPORTAMENTAL 

FCcAT1 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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Gestão de Reclamações 
DESTINATÁRIOS 

Profissionais de atendimento das Lojas do Cidadão, dos Espaços Empresa e de outros serviços descentralizados da Rede Nacional de Serviços de 
Atendimento.  
 

OBJETIVOS 

Identificar os riscos inerentes à reclamação | Medir os benefícios de um tratamento eficaz das reclamações | Aperfeiçoar a gestão de 
reclamações | Antever, prevenir e tratar as causas das reclamações. 

 

CONTEÚDOS  

• As “armadilhas” da reclamação. 

• O processo de tratamento de reclamações.  

• Transformar a reclamação numa oportunidade de fidelização.  

• A gestão e o controlo do tratamento das reclamações. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

eLearning 
 

DURAÇÃO 

20 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA COMPORTAMENTAL 

FCcAT2 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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Gestão de Conflitos 
DESTINATÁRIOS 

Profissionais de atendimento das Lojas do Cidadão, dos Espaços Empresa e de outros serviços descentralizados da Rede Nacional de Serviços de 
Atendimento. 
 

OBJETIVOS 

Saber fazer o diagnóstico de situações de conflito para um melhor desempenho | Desenvolver atitudes e comportamentos realistas para evitar 
os bloqueios e sair das situações de conflitos | Saber utilizar um processo de negociação partilhado e equilibrado, focalizado na procura de 
soluções | Construir relações de confiança para facilitar a obtenção de soluções. 
 

CONTEÚDOS  

• A natureza do conflito. 

• O estilo pessoal na reação aos conflitos. 

• Comunicação eficaz e assertividade. 

• Técnicas de gestão de conflitos e reclamações. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

eLearning 
 

DURAÇÃO 

20 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA COMPORTAMENTAL 

FCcAT3 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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Liderança e Gestão de Equipas 
DESTINATÁRIOS 

Coordenadores e responsáveis de equipas.  
 

OBJETIVOS 

Identificar o que é que caracteriza uma equipa de trabalho de elevado desempenho e os comportamentos e atitudes individuais que influenciam 
positivamente o seu desempenho | Reconhecer o papel do líder e de cada elemento da equipa no sucesso da mesma.  
 

CONTEÚDOS  

• A equipa de trabalho de elevado desempenho. 

• Desenvolver a confiança nas relações de equipa. 

• Gerir conflitos de forma construtiva. 

• Organização e liderança de equipas. 
  

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

eLearning 
 

DURAÇÃO 

20 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA COMPORTAMENTAL 

FCcLGE1 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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Desenvolver a Motivação na Equipa  
DESTINATÁRIOS 

Coordenadores e responsáveis de equipas.  
 

OBJETIVOS 

A importância da motivação das equipas | Distinguir motivação intrínseca de motivação extrínseca | Saber estabelecer e comunicar objetivos de 
forma eficaz | Saber utilizar recompensas, disciplina e o feedback | Gestão da motivação da equipa. 
 

CONTEÚDOS  

• A motivação;  

• Programa de motivação eficaz I: estabelecer e comunicar objetivos, remover barreiras ao desempenho, encorajar comportamentos de alto 
desempenho. 

• Programa de motivação eficaz II: tornar os incentivos visíveis, desenhar o trabalho da equipa, distribuição de recompensas, a importância 
do feedback. 
  

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

eLearning 
 

DURAÇÃO 

20 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA COMPORTAMENTAL 

FCcLGE2 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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Gestão do Tempo 
DESTINATÁRIOS 

Funcionários AMA e funcionários de todas as entidades da Rede Nacional de Serviços de Atendimento.  
 

OBJETIVOS 

Promover uma gestão do tempo mais eficaz | Utilizar a delegação como recurso de gestão do tempo | Reconhecer a importância da organização 
pessoal e do espaço de trabalho.  
 

CONTEÚDOS  

• O stress e o tempo. 

• A delegação para a gestão do tempo. 

• Organização e planeamento. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

eLearning 
 

DURAÇÃO 

20 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA TÉCNICA 

FCtGO1 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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Introdução ao Código dos Contratos Públicos 
DESTINATÁRIOS 

Funcionários AMA. 
 

OBJETIVOS 

Apresentar o CCP,  numa perspetiva mais operacional, incluindo boas práticas e princípios básicos de racionalização de compras. 
 

CONTEÚDOS  

• Enquadramento. 

• Procedimentos e regras de escolha. 

• Formação de contrato: alguns tópicos. 

• Novos procedimentos. 

• Racionalização de compras. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Autoformação 
 

DURAÇÃO 

10 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA TÉCNICA 

FCtFCF1 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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Administração Eletrónica 
DESTINATÁRIOS 

Funcionários AMA e funcionários de todas as entidades da Rede Nacional de Serviços de Atendimento.  
 

OBJETIVOS 

Conhecer os serviços públicos eletrónicos, suas vantagens e como os mesmos podem facilitar a vida dos cidadãos, numa perspetiva profissional e 
pessoal | Reconhecer que estamos numa geração cada vez mais desmaterializada e que todos devemos contribuir para uma cultura de cidadania 
integrada | Saber utilizar o Cartão de Cidadão nas suas mais diversas vertentes: identificação, autenticação e assinatura eletrónica | Conhecer o 
potencial de desenvolvimento tecnológico que o Cartão de Cidadão está e vai continuar a promover, sem colocar em risco a segurança da 
identificação e autenticação. 
 

CONTEÚDOS  

• Administração eletrónica;  

• Cartão de Cidadão  

• eServiços 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Autoformação 
 

DURAÇÃO 

10 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA TÉCNICA 

FCtTI1 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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Competências Fundamentais em TIC (*) 
DESTINATÁRIOS 

Funcionários AMA e funcionários de todas as entidades da Rede Nacional de Serviços de Atendimento.  
 

OBJETIVOS 

Aprender a utilizar as principais funcionalidades de um processador de texto | Conhecer e utilizar as principais fórmulas e funções de uma folha de 
cálculo | Adquirir conhecimentos fundamentais para a gestão eficiente do correio eletrónico através de software específico de gestão de email. 
 

CONTEÚDOS  

• Curso 1 - Processador de texto: iniciar um novo documento; editar o conteúdo de um documento; modo de visualização; formatação e configuração; 
cabeçalho e rodapé; imprimir documentos; listas de mailing; criação de formulários. 

• Curso 2 - Folha de cálculo: edição de folhas de cálculo; gestão de livros, fórmulas e funções do Excel; formatação; cabeçalhos e rodapés; 
configuração e impressão de livros; gráficos e manipulação de dados; criar relatórios de tabela e gráficos dinâmicos. 

• Curso 3 - Gestor de email: Configuração de contas de correio, criação e gestão de contactos, criação de listas de distribuição, enviar e receber 
correio, criação e gestão de tarefas, agendamento de reuniões, acontecimentos e vistas de calendário. 

 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Autoformação 
 

DURAÇÃO 

Curso 1 (Processador de texto) – 12 horas 

Curso 2 (Folha de cálculo) – 12 horas 

Curso 3 (Gestor de email) – 6 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na ótica do 
utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA TÉCNICA 

FCtTI2 

(*) O programa “Competências Fundamentais em TIC” é constituído por 3 
cursos autónomos que irão ser dinamizados em alturas diferentes do ano. O 
certificado global de competências em TIC (30 horas) só será emitido após a 

frequência e aproveitamento nos 3 cursos. ! 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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SharePoint avançado para utilizadores finais 
DESTINATÁRIOS 

Funcionários AMA e utilizadores  da RCC. 
 

OBJETIVOS 

Editar e modificar peças web numa página | Criar tipos de páginas específicas (listas; fóruns, anúncios, etc)| Definir permissões do site pessoal | 
Gerir as definições do site da área pessoal 
 

CONTEÚDOS  

• Edição e modificação de páginas. 

• Criação de páginas específicas (listas; fóruns, anúncios, etc). 

• Definição das permissões do site pessoal. 

• Gestão de definições do site pessoal. 
 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

Autoformação 
 

DURAÇÃO 

20 horas 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Os formandos devem ter conhecimentos básicos do SharePoint na ótica do utilizador. 

Esta formação requer computador próprio com acesso diário e/ou continuo à Internet, fora do horário laboral, competências informáticas na 
ótica do utilizador, autodisciplina e automotivação. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA TÉCNICA 

FCtTI3 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
 

(*) Esta formação não se destina aos administradores dos espaços  nem aos 
gestores de projetos, mas apenas aos utilizadores finais dos espaços 

colaborativos  da RCC (Rede Comum do Conhecimento) que já tenham 
experiência em utilizar o SharePoint. ! 

26 @ FEVEREIRO 2013 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFF5UDdMeHlzTVc0LU9uZlhfX0E1X2c6MA


RIGOR  TÉCNICO E PEDAGÓGICO  

Conceber soluções formativas com elevado rigor técnico e pedagógico. 

 

INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE 

Oferecer soluções formativas inovadoras e criativas que despertem a motivação e o interesse dos formandos. 

 

MELHORIA CONTÍNUA 

Apostar na qualidade e melhoria contínua da formação, nas suas várias vertentes. 

 

APRENDIZAGEM CONTÍNUA 

Zelar pela boa conservação e utilização de todos os equipamentos fornecidos, bem como das salas de formação. 

 

CO-RESPONSABILIZAÇÃO 

Responder, nos prazos fixados, aos inquéritos que lhe forem dirigidos, nomeadamente os de avaliação da formação. 

 

EXCELÊNCIA 

Apostar continuamente na integração de elementos diferenciadores e garantir o reconhecimento e a credibilização da formação. 

REGULAMENTO DA FORMAÇÃO 
 

PRINCÍPIOS DE QUALIDADE DA FORMAÇÃO 
 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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DIREITOS 

 Receber a formação em harmonia com os programas, metodologias e processos de trabalho definidos. 

 Utilizar os recursos pedagógicos correspondentes à ação de formação, como por exemplo, documentação de apoio ou o manual do 
curso (quando aplicável). 

 Receber user/password para ter acesso à plataforma de eLearning (quando aplicável). 

 Apoio técnico e complementar prestado por parte da coordenação da formação. 

 Receber um certificado comprovativo da frequência ou aproveitamento obtido na mesma, desde que a assiduidade seja igual ou 
superior a 95% da carga horária de cada ação de formação. 

 

DEVERES 

 Frequentar com assiduidade e pontualidade o curso, visando adquirir os conhecimentos teóricos e práticos que lhe forem 
ministrados. 

 No caso da formação eLearning, estes deveres mantêm-se, dentro da flexibilidade temporal existente, sendo importante a 
regularidade e assiduidade com que os formandos acompanham o desenvolvimento das atividades. 

 Frequentar a formação num período igual ou superior a 95% da carga horária total. 

 Ser participativo e contribuir para uma boa dinâmica do grupo de formação. 

 Zelar pela boa conservação e utilização de todos os equipamentos fornecidos, bem como das salas de formação. 

 Utilizar o acesso à plataforma eLearning de forma responsável. 

 Responder, nos prazos fixados, aos inquéritos que lhe forem dirigidos, nomeadamente os de avaliação da formação. 

REGULAMENTO DA FORMAÇÃO 
 

DIREITOS E DEVERES DOS FORMANDOS 
 

PLANO DE FORMAÇÃO 
2013 
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AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA @ FEVEREIRO 2013 

Plano de Formação AMA  
Ano de 2013 


